Distriktsmästerskap Rallylydnad
Statuter för distrikt Stockholm

Reviderade statuter för Distriktsmästerskap i rallylydnad per 2020-01-01.

BAKGRUND
Mästerskapet har varit upplagt som en inofficiell tävling med banor av rallymoment samt även
andra övningar. Samtliga 4 klasser deltog. Attraktionskraften sjönk underhand inte minst hos
distriktets bästa ekipage. Klubbar och tävlande har under några år inte visat intresse för DM varför
tävlingen inte genomförts de senaste åren.
Nya statuter nedan är i linje med andra grenar.

NYA STATUTER - 2020
Tävling
Distriktsmästerskap är en officiell tävling.
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingen kan vara antingen ett enskilt arrangemang för DM eller del i en vanlig officiell
tävling med flera starter, varav en utgörs av Distriktsmästerskap
Tävlande är ekipage i mästarklass
Anmälan sker via SBK Tävling (öppen anmälan gäller, man kvalar inte in med meriter från
andra tävlingar)
Max antal deltagare är 50 ekipage. Vid bortlottning har ekipage från distriktet företräde
Vinnande ekipage blir Distriktsmästare och förfogar över ett vandringspris, erhåller en DMrosett samt ett personligt pris valt av distriktet (t ex pokal/medalj/träningsredskap)
Vid flera ekipage på första plats med samma poäng genomförs en kortare utslagstävling.
Endast ekipage från Stockholmsdistriktet kan bli Distriktsmästare

Arrangemang
•
•
•

•

•
•

En klubb i distriktet arrangerar DM
Arrangören av DM utses av distriktet i samråd med klubbarna
Målsättningen är att ett flertal av distriktets klubbar ska delta med funktionärer i
arrangemanget för att det ska vara möjligt och genomförbart för alla klubbar att vara
arrangör
Klubbarna förväntas ställa upp på arrangemang av DM då det kan ingå i ett vanligt
officiellt tävlingsarrangemang och det underlättas av att man får tillgång till funktionärer
från andra klubbar. Om ingen klubb i distriktet antar uppgiften blir DM inställt det året.
Domare bör om möjligt komma från annat distrikt
Tävlingsplanen ska ha plats för publik, gärna läktare

Vandringspris
Vinnande ekipage får ett personligt pris enligt ovan samt ett vandringspris.
Vandringspriset består av en pokal samt ett fotoalbum.
•

•

Vandringspokalen
o Den nya distriktsmästarens hemmaklubb ska tillse att pokalen graveras på angivet
ställe
o Vinnaren ansvarar för att hålla pokalen i vårdat skick
Fotoalbumet
o Arrangören för årets DM skall fylla i följande uppgifter i albumet
§ Plats, arrangör, datum, domare, hundens namn, hundens födelsedatum,
hundras, ägare/förare, DM poäng.
o Vinnaren förfogar över ett uppslag (2 sidor) i albumet där man sätter in foto på sig
och sin hund och sedan använder sin fantasi för att förgylla sidorna

Vinnaren och i andra hand vinnarens klubb har ansvar för att, utan uppmaning och personligen,
överlämna priserna till nästa DM-arrangör senast 2 veckor innan nästkommande DM.
Vinnaren/klubben har ansvar för att hålla sig uppdaterad på datum för kommande DM (info finns i
SBK Tävling).

